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cura natural

Jikiden Reiki

Sinta-se revigorado
e em harmonia

Jikiden Reiki significa ensino directo de
reiki, sendo um sistema ensinado no
Japão, por Suchiro Hayashi Sensei, e
que, actualmente, é leccionado por
Tadao Yamaguchi Sensei em vários
países do mundo, ou através dos
professores que adquiriram formação
para o efeito e ligados ao instituto de
Jikiden Reiki, com sede em Quioto.
Por Shihan Filomena Gomes
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e
ste sistema foi-lhe
preciosamente transmitido pela
sua mãe, Chiyoko Yamaguchi Sensei, aluna de Hayashi
Sensei, único aluno de Usui
Sensei que teve permissão para
formar o seu próprio Dojo, em
Tóquio, (1925 e 1940). Em
1922,Usui Sensei descobrui o
reiki e estruturou este sistema
de cura natural. Fundou uma
associação que ainda hoje exis-

te (Gakkai), ensinou reiki pelo
Japão e formou 20 mestres,
entre 1922 e 1926.

Harmonia mental
A língua japonesa possui ‘Kototama’ que significa ‘energia
da palavra ou alma da palavra’
e ao ser pronunciada e escrita correctamente, emite uma
energia muito forte — ‘hado’,
que significa harmonia mental.

Por isso, é muito importante
a correcta escrita dos símbolos, dos procedimentos e a
pronúncia das palavras em japonês, durante o processo de
iniciação, conferindo-lhe um
poder de comando de cura
muito forte. Um tratamento
de reiki decorre, normalmente,
em cima de uma maca, para o
paciente relaxar melhor, mas
pode ser também dado na posição sentada. A pessoa recebe
a energia reiki das mãos do
terapeuta, servindo este apenas
como canal de transmissão,
que a capta directamente do
Universo. Numa altura de crise
económica, é muito importante possuir o reiki nas nossas
vidas, pois ele permite não só
a cura física, como também a
psicológica, para padrões desajustados que adquirimos nesta
presente vida ou que trazemos
de vidas passadas.Atendendo
que as consultas médicas e
os tratamentos da medicina
convencional são cada vez
mais dispendiosos, o reiki
torna-se uma ferramenta importante para a vida das pessoas que o recebem, porque
não necessita de equipamentos
sofisticados para ser praticado,
nem de lugares especiais para
se receber. O Jikiden Reiki

não só retira as dores, acalma,
relaxa, mas, sobretudo, cura o
corpo como um todo. É um
sistema de reiki simples de
praticar, eficaz e qualquer
pessoa pode aprender.

Benefícios da terapia
Pode ser utilizado nos cuidados primários em casa, para
acalmar estados ansiosos, depressivos, anorexia, fobias,
estádios de adição e todos os
profissionais que trabalham
em saúde, hospitais e clínicas
podem utilizar esta terapia,
sendo uma mais-valia para as
áreas que estão em contacto

Energia de cura
Quando nos interessamos por algo sério nas nossas vidas,
gostamos de ter acesso à informação mais fidedigna
possível que, até à época se conheça, sobretudo, se
trabalhamos na área das ciências exactas. Existem
vários sistemas de reiki ocidental e alguns até têm nome
japonês, mas cuja estrutura de ensino é ocidental ou,
mesmo, misturada com outros sistemas. Apesar de a
intenção ser pura de todos os que praticam outros
sistemas, nem sempre os resultados da cura são
eficientes, o que leva a perguntar, então, o que funciona
menos bem. Por isso, é importante conhecer a linhagem
dos mestres que os constituem para evitar deformações,
quer na forma como é praticado, quer nos símbolos.
Basta adicionar um único traço a um kanji para significar
outra palavra diferente, outro significado e ter outra
energia de cura vibracional.

com público. Praticado diariamente, garante protecção
contra stress, desgaste físico
e emocional. É interessante
constatar que as pessoas que
trabalham em saúde são as

que mais procuram o Jikiden Reiki, o qual serve já de
exemplo em alguns hospitais
dos EUA, Canadá, Colômbia, Brasil, adoptarem-no para
acompanhamento dos doentes
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Método eficaz
Como na cultura japonesa o que é ensinado ou permitido
pelo mestre é rigorosamente respeitado, Chiyoko Sensei
praticou toda a sua vida o sistema de reiki que lhe
tinha sido ensinado por Hayashi Sensei, tratou pessoas,
ensinou-as e curou os seus filhos, sem intervenção da
medicina convencional. Chiyoko Sensei nunca teve
contacto com outros sistemas de reiki ocidental, que lhe
pudessem deformar ou alterar o sistema que lhe tinha
sido respeitosamente ensinado, até porque essa atitude
não fazia parte da sua cultura. Quando foi visitada por
alguns mestres de reiki ocidentais, em 1999, foi-lhe pedido
que ensinasse o reiki da mesma forma que lhe tinha sido
ensinado: simples e eficaz, sob a forma de seminários e
à imagem dos do tempo de Hayashi Sensei. Alguns deles
não queriam acreditar que ainda fosse possível estar
alguém vivo e que tivesse sido aluna(o) de Hayashi Sensei.
Jikiden Reiki representa, assim, o esforço de recuperar
o reiki, ensinado por Hayashi Sensei e mais próximo ao
original, fundado por Usui Sensei.

em regime ambulatório e/ou
traumático, quimioterapia ou
pós-operatório. Para as jovens
mães, o Jikiden Reiki é também muito importante, porque
permite tratar os seus filhos
em complemento com a medicina convencional, evitando

sobrecargas de medicamentos,
perdas de tempo e dinheiro.
Representa menos stress e ansiedade nas suas vidas e pode
ser levado para qualquer lado,
porque fica para sempre nas
mãos. Ao contrário do sistema
de reiki ocidental, o facto de

uma pessoa estar doente pode
dar tratamentos de jikiden reiki a outra. Qualquer pessoa
que o deseje pode receber
o 1º e o 2º nível de Jikiden
Reiki. Como tudo no Universo
é conseguido por mérito, é
necessário também trabalhar

interiormente para adquirir os
níveis seguintes, quer no modo
como conduzimos a nossa vida,
quer como nos comportamos
Z
para com os outros.
(*) www.jikidenreikijapao.com

Sistema de cura
natural
É um sistema de cura natural, sem efeitos
secundários, nunca flui em excesso e
sempre na medida das necessidades do
corpo que o recebe. Está na vanguarda
da ciência, pois permite detectar os
bloqueios e a doença no corpo, sem
necessitar de equipamentos ou químicos.
O reiki respeita a Natureza e aquilo que
há de divino em cada um de nós. Após
recebermos tratamentos de Jikiden Reiki,
sentimo-nos revigorados e em harmonia
connosco e com os outros, permitindo
que a cura da doença aconteça. Ao
recebermos os níveis Shoden e Okuden
de Jikiden Reiki, poderemos constatar as
grandes mudanças que se operam nas
nossas vidas para melhor e entendermos o
propósito do nosso caminho e dos que nos
rodeiam.
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